
กลุ่ม “CHIANG KHAM STRONG” 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

…………………………………………………………….. 
การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการ

ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ให้มี
ความโปร่งใสเป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต การด าเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งการจัดตั้งกลุ่ม 
“CHIANG KHAM STRONG” ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค าและหน่วยบริการในสังกัด จังหวัดพะเยา
เป็นการสนับสนุน ส่งเสริม การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้การด าเนินงาน ด้านการบริหาร การเงิน
การคลัง การพัสดุ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า เป็นหน่วยงานที่  
    ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 
2. เพ่ือยกระดับการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร ให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส 
    มีมาตรฐานการบริการที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ 
3. เพื่อให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีกฎหมายก าหนด และก าหนดเป็นมาตรการส าคัญในการ 
    ด าเนินงานอย่างโปร่งใส ลดโอกาสเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรูปแบบ 

ระเบียบและแนวทางการด าเนินงาน 
1. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย

ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
3. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวม

เป็นหลัก วางตนเป็นกลาง  
4. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตนที่ยึดหลัก

คุณธรรม หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน สนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับ

ซ้อน และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนา ให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

ปลอดจากการทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
7. การด าเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน

ลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

o การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความ
เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 



o การหาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้องจาก
ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่ อ านาจเพ่ือตนเอง 

o การท างานพิเศษ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพ
การท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเองนอกจากนี้ยัง
รวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ๆได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

o การรับรู้ข้อมูลภายใน คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ หรือน าข้อมูล
ไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆหรือน าข้อมูลไป
เปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

o การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมาชิกชมรม CHIANG KHAM STRONG  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 

1.  นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า สสอ.เชียงค า 
2.  นายประหยัด  สองสีใส นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เชียงค า 
3.  นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เชียงค า 
4.  นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เชียงค า 
5.  นายคงศักด์ เย็นใจ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.เชียงค า 
6.  นางนรินทร์ทิพย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เชียงค า 
7.  นางสาวณัฏฐณิชา ใจแปง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เชียงค า 
8.  นายนที  หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ต าบลหย่วน 
9.  นางพิชาพัทธ์ สิริเจริญพานิช พยาบาลวิชาชีพ   รพ.สต.ต าบลหย่วน 
10.  นางสุนทรี บุญพร้อม พยาบาลวิชาชีพ   รพ.สต.ต าบลหย่วน 
11.  นางสาวจารุณี บุญสุข พยาบาลวิชาชีพ   รพ.สต.ต าบลหย่วน 
12.  นางสาวณัฐกฤตา  เงินเย็น พยาบาลวิชาชีพ   รพ.สต.ต าบลหย่วน 
13.  นางสาวภาวินี   บุญนัก แพทย์แผนไทย รพ.สต.ต าบลหย่วน 
14.  นางสาววิภาดา  นพวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ต าบลหย่วน 
15.  นางสาวอรณี  อ่อนนวล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ต าบลหย่วน 
16.  นางอรอนงค์   บุญชูโชค นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ต าบลเจดีย์ค า 
17.  นางอาภาภรณ์  เพียรไพรงาม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลเจดีย์ค า 
18.  นางยุพิน  อินทะรังษี พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลเจดีย์ค า 
19.  นางสาวจุฑาลักษมี  ปริญญา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลเจดีย์ค า 
20.  นางสาวสิรินพร  ดวงจันทร์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ต าบลเจดีย์ค า 
21.  นายภราดรชาตรี  เต็มจิรวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ต าบลร่มเย็น 
22.  นางจิราวรรณ   สัมพันธสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลร่มเย็น 
23.  นางสาวเบ็ญชา   กิ่งก้าน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลร่มเย็น 
24.  นายศิริวัฒน์  ตามสมัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ต าบลร่มเย็น 
25.  นายอนุสรณ์   ค าพีระ นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ    
26.  นางสาวณัชฌานันน์  อินต๊ะสิน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ    
27.  นางเจียมจันทร์  บุญต่อ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ    
28.  นายชัยชนะ  วิชัยวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ    



29.  นางอรอนงค์   อินอ่อน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลเวียง 
30.  นางพันธ์ทิพย์   ปันแก้ว พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลเวียง 
31.  น.ส.แสงเดือน  แสวงผล พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลเวียง 
32.  นายณรงค์ฤทธิ์  แสงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ต าบลเวียง 
33.  นายประวิทย์  สูงปานเขา นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บ้านฝายกวาง    
34.  น.ส.แจ่มใส  ขาวสะอาด พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านฝายกวาง    
35.  นางกุลธิดา   สองสีใส นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านฝายกวาง    
36.  นางนิตยา  ศรีประโชติ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านฝายกวาง    
37.  นางกิ่งกาญจน์  สถาน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านฝายกวาง    
38.  นางปภาดา   มังคลาด    เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ต าบลแม่ลาว 
39.  นางสิริรักษ์      ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลแม่ลาว 
40.  นางนันทินี   ดวงใน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลแม่ลาว 
41.  นายเมธี  ค าหว่าง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ต าบลแม่ลาว 
42.  นางอัมพร   บ่อสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บ้านแวนโค้ง    
43.  นางแสงจันทร์   สุริยา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านแวนโค้ง    
44.  นางกรรณิการ์  กันทะมูล พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านแวนโค้ง    
45.  นายศิริชัย  เทวิละ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านแวนโค้ง    
46.  น.ส.จันทา  อุดมรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ต าบลทุ่งผาสุข 
47.  นางมณีรัตน์   ค ามูล พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลทุ่งผาสุข 
48.  นางสาววรรณศิริ  แสงแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ต าบลทุ่งผาสุข 
49.  นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนนวล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ต าบลทุ่งผาสุข 
50.  นายนราพันธ์     จันทิมา นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ต าบลเชียงบาน 
51.  น.ส.สุรภิญ   ชนะพิศ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลเชียงบาน 
52.  นางวิภารัตน์   สายใจ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลเชียงบาน 
53.  นางสุนิสา  ขันเปี้ย พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลเชียงบาน 
54.  นายชินวัฒน์   ศรีศิริสิทธิกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ต าบลเชียงบาน 
55.  นางละเอียด   ใจกล้า นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ต าบลน้ าแวน 
56.  นางแก้วภา   ลาสอน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลน้ าแวน 
57.  นางวิจิตร  อินต๊ะแสน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ต าบลน้ าแวน 
58.  นางพชรพร    ยะวัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ต าบลน้ าแวน 
59.  นายสงกรานต์   หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บ้านผาลาด   
60.  นางสุมิตรา   ใสสม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านผาลาด   



61.  นางประทุม   กาติ๊บ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านผาลาด   
62.  นางอวันดา  ปานใจนาม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านผาลาด   
63.  นายปัณณวิชญ์   ศักบุตร นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บ้านจ าบอน    
64.  นางมาลี      หอมนาน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านจ าบอน    
65.  นางพิมพ์ใจ  บรรจงจิตร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านจ าบอน    
66.  นางสุชานันท์  ภูช าน ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านจ าบอน    
67.  นายอภิชิต   วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บ้านสันปูเลย   
68.  น.ส.วรินทร   สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านสันปูเลย   
69.  นางวรลักษณ์  คิดอ่าน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านสันปูเลย   
70.  นายครรชิต  กันทะสอน นักวิชาการสาธารณสุข (รก.ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บ้านปางมดแดง   
71.  นางสาวบัวลี  ไชยนามน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านปางมดแดง   
72.  น.ส.ศิริวารินทร์  ตามล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านปางมดแดง   
73.  นายสินชัย   รัตนกระจ่างศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บ้านปางถ้ า 
74.  นางสาวกานต์นรี  ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านปางถ้ า 
75.  นางสาววราภรณ์  วงศ์วานวิวฒัน์ พนักงานสุขภาพชุมชน สสช.บ้านต้นผึ้ง    
76.  นายเจตมงคล พรมเทพ พนักงานสุขภาพชุมชน สสช.บ้านต้นผึ้ง    
77.  นายประหยัด  สองสีใส นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บ้านน้ ามิน  
78.  นางสาวกรรณิกา  ฤกษ์ยาม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านน้ ามิน  
79.  นางสาววรันดา มีมัง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านน้ ามิน  
80.  นายณัฐสิทธิ์  รัตนกระจ่างศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านน้ ามิน  
81.  นายธนาพร ดอนมูล นักวิชาการสาธารณสุข สสช.บ้านคะแนง 

 
หมายเหตุ: 

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
2. ท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 


